DEKLARACJA UCZESTNICTWA
Program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie „Poprawa
jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń
poprzez modernizację kotłowni” dla Mieszkańców Gminy Lesznowola.
Warunki uczestnictwa w programie:
• program dotyczy wyłącznie osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu
• program obejmuje wymianę pieca węglowego na gazowy lub pieca gazowego wyprodukowanego
przed 2006 r. na piec gazowy o wyższej sprawności wytwarzania ciepła.
• na posesji musi znajdować się przyłącze gazowe,
• modernizowane źródło ciepła jest jedynym zasobnikiem ciepła w gospodarstwie domowym,
Program nie dotyczy:
• modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo (domki letniskowe),
• lokalizacji, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
Trwałość projektu wynosi 5 lat.

I. Dane kontaktowe:
Imię i nazwisko osoby do kontaktu
...................................................................................................................................................................
Adres montażu pieca .................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Adres korespondencyjny ...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Tel. komórkowy .................................................adres e- mail...................................................................

II. Dane dotyczące budynku, w którym będzie modernizowany piec:
1. Tytuł prawny do nieruchomości:
własność

współwłasność

inne – jakie?:…………………………………………………

Proszę wymienić wszystkich właścicieli:.............................................................................................
............................................................................................................................................................
nr działki: ....................................................... obręb:.........................................................................
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2. Powierzchnia ogrzewana [m2]..........................
3. Ocieplenie ścian

Tak

Nie

4. Ocieplenie dachu / stropodachu

Tak

Nie

5. Źródło ciepła i ilość zużytego dotychczas paliwa:
Węgiel...........................................ton/rok
Gaz.................................................m3/rok
Inne (jakie?)...............................................
6. Rok produkcji kotła………………………………………………………
(dostępny jest na tabliczce znamionowej kotła, jeśli nieznany proszę wpisać datę montażu)
7. Moc kotła [kW] (tabliczka znamionowa )………………………
8. Ciepła woda:
to samo źródło co ogrzewanie
bojler elektryczny
piecyk gazowy
inne (jakie?)..................................................................
9. Proszę wskazać deklarowaną wymianę źródła ciepła:
wymiana pieca węglowego na piec gazowy
wymiana pieca gazowego wyprodukowanego przed 2006 r na piec gazowy o wyższej
sprawności wytwarzania ciepła.

10. Parametry kotła planowanego do zakupu:
moc do 24 kW (pow. do 200 m2)

koszt szacunkowy 5 000 zł

moc 28 kW (pow. do 250 m2)

koszt szacunkowy 6 000 zł

moc 32 kW (pow. do 300 m2)

koszt szacunkowy 7 000 zł

moc 35 kW (pow. do 350 m2)

koszt szacunkowy 8 000 zł
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Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oświadczam, że:
• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Lesznowola,
a także podmioty z nim współpracujące do celów związanych z uruchomieniem oraz realizacją
projektu współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie
województwa mazowieckiego ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”
w zakresie związanym ze wszystkimi czynnościami, operacjami i pracami niezbędnymi
do przygotowania, uruchomienia, wdrożenia, realizacji i rozliczenia projektu,
• jestem świadomy/a przysługującego mi prawa uaktualniania, uzupełniania, usunięcia danych
ze zbioru oraz możliwości wglądu do nich,
• moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie.

..............................................................

................................................................................

(miejscowość i data)

Termin

złożenia

deklaracji

do

(czytelny podpis właściciela/ właścicieli nieruchomości)

Urzędu

upływa

w

dniu

6

lutego

2017 r.

III. WYPEŁNIA INSPEKTOR NADZORU Z URZĘDU GMINY LESZNOWOLA:

Szacunkowe roczne zużycie gazu po wymianie pieca …………………………………………………… m3/rok

..............................................................
(miejscowość i data)

....................................................................
(czytelny podpis)
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